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Bouw je eigen Windowfarm Versie 3.0 - instructie
Welkom bij de instructies voor De Windowfarms Versie 3.0.
Of: Modular Airlift Multicolumn Array (MAMA)
Vertaald door: Mic Bijl & Kees Dam.

1) Het Windowfarm Project is een ‘Open Source’ Project volgens het R&D-I-Y
principe: Research and Develop It Yourself. Door zelf het initiatief te
nemen, dingen uit te proberen en ervaringen te delen, kunnen burgers
technologische ontwikkelingen enorm versnellen. Waar een uitvinding
normaal achter gesloten deuren plaats vindt, zodat het Top Secret blijft
totdat er geld mee verdiend kan worden, ligt dit idee meteen op straat en
is iedereen uitgenodigd om het ontwerp verder te ontwikkelen!
Met deze instructies kun je dus zelf aan de slag om een Windowfarm te
bouwen, maar je kunt het ontwerp ook meteen verbeteren! Stel
veranderingen voor aan de community en test meteen hoe goed jouw
idee werkt! Presenteer de resultaten op Facebook of op de forums op de
website en krijg anderen enthousiast om dingen verder te testen. Als jouw
idee een praktische, universele oplossing is voor een veelvoorkomend
probleem, dan kan het wel eens geïntegreerd worden in een volgende
wereldwijde versie van de Windowfarm!
Hoe kun je bijdragen aan de community? Zorg ervoor dat je geregistreerd
bent op www.windowfarms.nl of our.windowfarms.org. Registreren geeft
je ook een royalty vrije licentie voor het niet-commerciële gebruik van dit
gemeenschappelijke, patenthoudende, open ontwerp. Zodra je
geregistreerd bent, kun je op de forums van de Nederlandse of de
Amerikaanse site je ideeën neerleggen, vragen stellen, testresultaten
doorgeven en andere windowfarmers ondersteunen. Voor de
Nederlands(talig)e gebruikers is ook een Facebooksite ingericht waar je
snel antwoord krijgt op vragen.
https://www.facebook.com/windowfarms.nl. Hierop kun je ook in de
gaten houden wat er nog meer op het gebied van Windowfarming
gebeurt!
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AAN DE SLAG
2) Download om te beginnen de Windowfarms v3.0 onderdelen lijst en print
deze uit. (Te downloaden van www.windowfarms.nl) Op deze lijst staan
specifieke onderdelen die je nodig hebt en tips over waar je ze kunt vinden. Als je
geen zin/tijd hebt om hiernaar te zoeken, kun je ook het kant-en-klare
Windowfarm Bouwpakket kopen via www.windowfarms.com. Dan heb je alle
onderdelen met 1 koop in huis, terwijl je ook het Windowfarms Project steunt en
gehandicapte werkers die de pakketten samenstellen.
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ONDOORZICHTIG MAKEN VAN DE FLESSEN
Gereedschap/materialen voor deze stap
Gereedschap: schaar

Materialen: (5) 1.5 liter flessen (zie beschrijving), spuitbus witte lak, afplaktape (in
ieder geval een rol van 2,5 cm breed).
Downloads van www.windowfarms.nl :

Onderdelen Lijst
Mallen voor de flessen

3) Het ondoorzichtig maken van de flessen. Een Windowfarm v3.0 kolom is
gemaakt van 5 flessen: 4 flessen voor planten en daaronder een fles voor het
reservoir. De flessen voor planten worden anders geprepareerd dan de fles voor
het reservoir. Deze instructie laat zien hoe je 1 kolom maakt. De oorspronkelijke,
Amerikaanse tekst gaat uit van 1.5 liter flessen Nestlé water, die in de VS te
krijgen zijn. Deze flessen hebben een “wespentaille”, waar precies een
hydrocultuur bakje in past. In Nederland lijken de 1,5 liter flessen van Schweppes
(Ginger Ale, Bitter Lemon, Tonic, etc.) het meest te voldoen aan de beschrijving.
De fles is breed genoeg voor een klein plantenbakje en de wespentaille van deze
fles zit op de goede hoogte voor zowel het bakje als de groeiende plant. De
Schweppesfles is wel iets anders van vorm dan de Nestléfles, waardoor de
instructie een aantal aanpassingen nodig had. De mallen die gemaakt zijn voor
de Nestléfles, passen bijvoorbeeld niet precies op de diameter van de
Schweppesfles. De mallen voor de Schweppesfles zijn te downloaden vanaf
www.windowfarms.nl.

4) Een deel van elke fles kun je ondoorzichtig maken, om te voorkomen dat de
wortels van de planten worden blootgesteld aan licht. Als de wortels licht krijgen,
verliezen ze hun functie. Ook het reservoir heeft protectie nodig tegen licht, om
de voedingstoffen die hier in komen tegen UV straling te beschermen en om te
voorkomen dat je algen kweekt. Je kunt de flessen met tape bedekken of op een
andere creatieve manier ondoorzichtig maken. Hier demonstreren we de
populaire spuitlak methode.
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5) Vul een lege fles met ongeveer 5 cm water om het te verzwaren. Verwijder het
etiket met een schaar, zonder de fles te beschadigen, Verwijder zoveel mogelijk
papier en lijm.

6) Gebruik afplaktape (wat je ook gebruikt om ramen af te plakken als je kozijnen
gaat verven). Plak 4 flessen gedeeltelijk af: van de taille tot de bodem.
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7) Met 2,5 cm brede afplaktape plak je op de 5de fles een strook, van de dop van
de fles tot aan de bodem.

8) Spuit de flessen met de lak, zorg voor een gelijkmatige verdeling. Laat de
flessen drogen voordat je een volgende laag spuit. Er zullen 2 tot 3 lagen lak
nodig zijn om het zonlicht tegen te houden. Als de lak droog is, verwijder je de
tape.
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DE PLANTENFLESSEN
Gereedschap/materialen voor deze stap
Gereedschap: Een boormachine met een 26 mm speedboor of een gatenzaag
van dezelfde grootte, een 8 mm houtboor, een (hobby)mes, een priem, een knip-

of combinatietang.
Materialen: De vier 1.5 liter flessen die je tot de taille ondoorzichtig gemaakt hebt,
een markeerstift.
1) LET OP: de diameter van de boor is 26 mm zodat de hals van de
Schweppesfles straks precies door het gat in de bodem van de fles eronder past.
Met deze maat “schroef” je de hals van de fles a.h.w. vast in het gat van de fles
eronder. Als je een andere maat fles hebt, zoek hier dan de goede speedboor bij!
Boor eerst met de houtboor voor, zodat de speedboor straks goed geleid wordt.
Boor dan een gat van 26 mm in de bodem van elke plantenfles. Boor kalm en
met beleid zodat de fles heel blijft. Het duurt ongeveer 20-30 seconden voordat
de boor door het plastic is.

2) Download en print de mallen voor de flessen. (De mal voor de
Schweppesflessen is te vinden op www.windowfarms.nl.) Print zonder te schalen.
Volg de instructies op de print.
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3) Neem de markeerstift en trek het gat voor de plant over op de fles. Blijf het
patroon tegen de fles houden…

4) ...en markeer de ophanggaten in de zijkanten van elke fles (vlakbij de bodem).
Prik de gaten door met een priem.

5) Markeer de Dop Flap op de bovenkant van de dop.
Gebruik de mal om de richting van de Dop Flap uit te lijnen. De flap moet
uiteindelijk de andere kant opwijzen dan het plantgat (om straks te voorkomen
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dat het water door het volgende plantgat heen over je vloer heen sproeit). (Zie
ook de foto onder stap 9.)

6) Schroef de dop er af. Verwijder de sluitstrip van de dop als die nog aan de fles
zit.

7) Snijd de Dop Flap los met een scherp mes en doe de dop weer op de fles.
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8) Snijdt het plantgat, dat je gemarkeerd hebt, uit de fles.

9) Herhaal de voorgaande stappen met de andere drie flessen: markeer en snij
het plantgat uit, prik ophanggaten in de fles, verwijder de sluitstrip en snijd de
Dop Flap los.
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10) Spoel de flessen schoon met water.

11

DE RESERVOIRFLES
Gereedschap/materialen voor deze stap
Gereedschap: Een boormachine, een 26 mm speedboor of een gatenzaag van
dezelfde grootte, een 8 mm houtboor, een scherp (hobby)mes, een priem.
Materialen: de 1,5 liter fles die gemarkeerd was met een strook van de dop naar
de bodem, een markeerstift, de mal voor het reservoir.
1) Boor eerst met de houtboor voor, zodat de speedboor straks goed geleid
wordt. Boor dan een gat van 26 mm in de bodem van de reservoirfles. Boor
kalmpjes aan, dan blijft de fles heel.

2) Volg de instructies op de mal.
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3) Trek het watergat over op de fles en blijf het patroon tegen de fles houden…

Noot bij de vertaling:
In plaats van dit watergat, kun je er ook voor kiezen om een paar hoeken
van de bodem uit te knippen. De ophanggaten moet je dan ook hoger
maken dan op de mal.
Het voordeel hiervan: het
watergat zit dan hoger in de
fles, waardoor er meer water
in de fles kan.
(Meer water = meer
waterdruk, waardoor het
water hoger kan klimmen (bij
hogere kolommen) en
waardoor de pomp
waarschijnlijk meer kolommen

aan kan.

Ander voordeel: je hoeft de reservoirfles (iets) minder vaak bij te vullen.

4) ...markeer de ophanggaten aan de zijkanten van de fles. Prik de gaten door
met je priem.
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5) Snijd het watergat uit de fles.

6) Spoel de fles schoon met water.
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HET OPHANGSYSTEEM
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap: een knip- of combinatietang, meetlint
Materialen: tie wraps, kogelketting, koppelstukjes voor kogelkettingen, touw.
1) In plaats van een kogelketting, kun je ook touw of ander materiaal gebruiken
om je Windowfarm mee op te hangen. Een kogelketting kost wat meer. Het
heeft dan ook voordelen: het is makkelijk te verplaatsen bij het schoonmaken, het
is stabiel, snel aan te passen, het is opgebouwd uit verschillende onderdelen en
de ketting is ook goed te gebruiken om de flessen mee schoon te maken als je
algen hebt.

2) “Rijg” de vijf flessen aan elkaar, door de doppen van de flessen af te halen en
de mond van de fles in het geboorde gat in de bodem van de fles eronder te
“schroeven”. Schroef daarna de dop weer op de fles. Rijg alle flessen aan elkaar
en eindig onderaan met de reservoirfles. Zorg ervoor dat alle plantgaten en het
watergat van de reservoirfles dezelfde kant opstaan.
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3) Controleer of de Dop Flappen allemaal wegwijzen van de plantgaten.

4) Zet de kolom weg en meet 325 cm van de kogelketting af. Knip de ketting hier
door.
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5) Knip dan 5 stukjes kogelketting af van 11 cm lang. Maak een koppelstukje vast
aan het eind van elk kettinkje.

6) Rijg 1 van de uiteindes van de 325 cm lange ketting door de koppelstukjes aan
een kant van de 11 cm kleine kettinkjes. De naad van de koppelstukjes moet van
het eind van de ketting wegkijken. (Dan hangt het sluitinkje mooi naar beneden.
Is dit niet zo, dan krijg je een soort kink in de lange ketting.)
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7) Rijg nu het andere uiteinde van de lange ketting door de koppelstukjes aan de
andere kant van de 11 cm kettinkjes.

8) Zet nu het eerste kettinkje vanaf de uiteindes, aan beide eindes vast op 10 cm
van het eind van de ketting. Dit doe je door het koppelstukje over een balletje
van de lange ketting te schuiven. De rest van de kleine kettinkjes zet je vast op
29,5 cm afstand van elkaar. (Deze maat is gebaseerd op de maat van de
Schweppesflessen. De foto hieronder laat de hoeveelheid inches zien voor de
Amerikaanse Nestlé fles.)
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Noot bij de vertaling:
Als het je uitmaakt hoe hoog de kolom precies komt te hangen, ten
opzichte van je raamkozijn, is het praktischer om deze volgorde aan
te houden:
1 Bevestig eerst de schroefhaken op de gewenste plek
2 Hang de ketting hier overheen
3 Meet op de ketting af waar de bovenste fles moet komen te

hangen

4 Hang de bovenste fles vast in de kogelketting (dan zie je dat het

ophanggat een stukje lager komt dan het sluitstukje waar het
aan vast zit).
5 Begin van bovenaf met meten waar de andere sluitstukjes
moeten hangen. (Op 29,5 cm afstand van elkaar.)

9) Door een touwtje op 29,5 cm te knippen, kun je de kettinkjes heel makkelijk op
de juiste afstand plaatsen.
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10) Het resultaat is een soort touwladder met een lus aan het eind:
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MONTAGE EN INSTALLATIE
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap: meetlint, boor
Materialen: 2 schroefhaken (+ 2 pluggen als je de haken in de muur wilt.)
1) Om de kolom te kunnen ophangen, schroef je twee schroefhaken in de muur
(of het raamkozijn) boven het raam. Zet ze op 10 cm afstand van elkaar.

2) Hang de kogelketting in de haken, met de lus bovenaan.

3) Maak nu de hangende ketting vast aan de kolom flessen. Haal de 11 cm
kettinkjes aan 1 kant van de ‘touwladder’ uit de koppelstukjes en rijg ze door de
ophanggaatjes van de fles. Begin met het bovenste kettinkje en de bovenste fles.
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4) Als het kettinkje door de fles zit, maak je het weer een de lange ketting vast.
Pas de hoogte eventueel aan, als je hier niet tevreden over bent. Ga door met de
volgende kettinkjes totdat elke fles aan de ketting verbonden is.
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HET POMPSYSTEEM
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap: meetlint, schaar, punttang, een ijzerzaag of een (hobby)mes
Materialen: Een luchtpomp voor een aquarium*, een luchtslang - die op de
uitgang van je luchtpomp past (vaak bij de pomp inbegrepen), een terugslagklep
– die op de luchtslang past (soms bij de pomp inbegrepen), een markeerstift, fijn
schuurpapier, een hard plastic buis, een dunne en een dikkere flexibele plastic
buis, een voetbalpomp naald, tie wrap.
Noot bij de vertaling:
* De Petco pompen #9901, #9902 en #9904 - die in de
Amerikaanse instructies steeds worden aangeraden - blijken al een
paar jaar uit de handel. Een aquariumspecialist raadde ons de Sera
550 R plus aan. Die blijkt in ieder geval met gemak 4 kolommen te
trekken!
1) Teken de volgende lengtes af op de hard plastic buis: 1 lengte van 141 cm en
eentje van 7.5 cm. (Deze maten zijn gebaseerd op de Schweppesfles. De foto
hieronder laat inches zien op basis van de Amerikaanse Nestlé flessen.)
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Noot bij de vertaling:
In de Amerikaanse instructietekst werd aangeraden om de lange
hard plastic buis op de helft in tweeën te zagen, en die te
verbinden door er een stukje dikkere flexibele buis omheen te
schuiven. (Met als enig voordeel, denken we, dat 2 kortere buizen
makkelijker schoon te maken zijn, dan 1 lange buis.)
Braaf als wij zijn, hebben we dit natuurlijk als eerste geprobeerd.
Bij ons verloor het water in de buis op deze naad zoveel snelheid,
dat het water de top van het systeem niet haalde. We besloten de
zuigkracht (cumulatieve werking) van de buis te vergroten, door
gewoon 1 lange buis te nemen. Daarna liep het als een zonnetje!

2) Zaag/snijd de lengtes van de buis.

3) Schuur de zaagsneden als dat nodig is af, om de uiteindes glad te maken.
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4) Teken een stuk van 23 cm af op de dunne flexibele plastic buis.
En teken twee stukjes van 2,5 cm af op de dikke flexibele plastic buis.

5) Knip de buizen door op deze lengtes.

6) Schuif de 2,5 cm stukjes dikke flexibele plastic buis om de 23 cm dunne
flexibele plastic buis.

(Noot:
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7) Verbind de lege uiteindes van de 2,5 cm dikke flexibele buisjes nu met de
stukken hard plastic buis van 141 en 7,5 cm. Druk de dunne flexibele buis en de
hard plastic buizen in de verbinding zo strak mogelijk tegen elkaar aan. Nu heb je
een buis die hier op lijkt:

Noot:
Het oorspronkelijke ontwerp gebruikt,
zoals je hier kunt zien, alleen een dikke
flexibele plastic buis die om de hard
plastic buizen past. Wij hebben voor de
aanpassing met een extra dunne
flexibele buis gekozen om de zuigkracht
te vergroten. (Door een verdikking in de
buis, verliest het water snelheid.)

8) Steek de (rechte) onderkant van de hard plastic buis in het watergat van de
reservoirfles.
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9) Steek het flexibele eind van de buisinstallatie in het plantgat van de bovenste
plantfles. Gebruik een tie wrap om de buis rond de taille van de bovenste fles vast
te zetten. (Maak hiervoor met een hobbymes een klein sneetje in de achterkant
van de fles.)

10) Gebruik de andere tie wrap om de buis aan de middelste fles vast te maken.

De waterbuis is nu klaar.
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11) De montage van de onderste dop.
We hebben verschillende methodes ontwikkeld voor de Doe-Het-Zelf montage
van de onderste dop, afhankelijk van de grootte van de terugslagklep. Gebruik
het plaatje hieronder als referentie om te bepalen welke methode je moet
gebruiken. Als je een grote terugslagklep van ca 2 cm diameter hebt, gebruik dan
Methode A. Als je een kleine terugslagklep van ca 1.5 cm diameter hebt, of een
andere terugslagklep, gebruik dan Methode B of Methode C of, speciaal voor
Nederlandse windowfarmers: Methode D.

12) Methode A
Voor deze methode heb je de volgende extra onderdelen nodig: de dop van een

sportflesje (“Poland Springs”, in de Amerikaanse beschrijving) (de dop moet op de
1,5 liter flessen passen en net groot genoeg om de terugslagklep in vast te
houden), een punttang.
Verwijder met een punttang het filter in de dop van het sportflesje, zodat je een
open doorloop krijgt.

28

13) Controleer of de terugslagklep het doet: blaas door de ene kant en daarna
door de andere. Als het goed is, kan de lucht er maar in 1 richting door. Als je er
in beide richtingen lucht doorheen kan blazen, is je klep kapot en moet je terug
naar de winkel.
Maak de voetbalpomp naald vast aan de uitgang van de terugslagklep. Houd de
naald recht op de uitgang, en schroef de terugslagklep met veel kracht in de
houder van de naald, zodat de schroefdaad van de voetbalpomp naald zich in
het plastic van de terugslagklep graaft.

14) Haal de luchtslang door het sportflesdopje en maak het vast aan de ingang
van de terugslagklep.

15) Duw de terugslagklep vast in het sportfles dopje.
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16) Schroef de sportflesdop nu op de reservoirfles met een stevige, gelijke druk.
Plaats de harde buis waar straks het water doorheen gaat, over de voetbalpomp
naald heen. De buis moet zo ver over de naald gaan als mogelijk en een hoek
maken. Deze hoek zorgt voor een belangrijk gat, waardoor er water in de buis
kan stromen.
Aan de andere kant van de dop maak je de luchtslang vast aan de uitgang van
de pomp.

17) Methode B
Voor deze methode heb je de volgende extra onderdelen nodig: een
fietsbinnenband met een lang Frans ventiel (met de ventielringen en de
ventielhouder die erbij horen. (De binnenband zelf heb je trouwens niet nodig.)
Een boor met een boortje van 6,5 mm. (Heb je dat niet, gebruik dan een boortje
van 6 mm en ruim het gat op tot 6,5 mm, zodat het Franse ventiel er inpast.) Een
ijzerzaag. Een punttang. De dop van de reservoirfles.
Maak een gat van 6,5 mm in het midden van de deksel van de reservoirfles.
30

18) Zaag de ventielhouder met een ijzerzaagje bij de basis af.

19) Trek het ventiel met een tang van de houder af.

20) Houd de ventielhouder met de taps toelopende kant naar rechts. Schuif een
ventielring op de houder, met de rubberen kant naar rechts.
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21) Schuif daarna de dop van de reservoirfles over de houder.

22) Schuif hierna de andere ventielring op de houder, met de rubberen kant
tegen de dop aan.
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23) Maak de voetbalpomp naald vast aan het taps toelopende eind van het
Franse ventiel. Gebruik de tang om de voetbalpomp naald er zo strak mogelijk op
te krijgen.

24) Draai vervolgens de ventielring aan de andere kant van de dop om de
ventielhouder. Gebruik een tang om het ringetje zo strak mogelijk aan te draaien.

25) Verbind de ventielhouder met een stukje van 2.5 cm luchtslang. Verbind daar
de terugslagklep aan en dan weer een stukje luchtslang (van ongeveer 6,5 cm)
en verbind die aan de uitgang van de pomp.

33

26) Schroef de geprepareerde dop op de reservoirfles. Plaats de harde buis waar
straks het water doorheen gaat, over de voetbalpomp naald heen. De buis moet
zo ver over de naald gaan als mogelijk en een hoek maken. Deze hoek zorgt voor
een belangrijk gat, waardoor er water in de buis kan stromen.
LET OP: Als de buis niet ver genoeg over de voetbalpomp naald zit, zal er geen
water in de buis komen, maar krijg je in plaats daarvan luchtbellen in de
reservoirtank.

27) Methode C
Voor deze methode heb je de volgende extra onderdelen nodig:

Een slangverloopstuk met dubbele schroefdraad en moer. (In de Amerikaanse
tekst hebben ze het over: “A double-barbed 0.170" to 0.170" plastic threaded
bulkead with nut (available from industrialspec.com)”
Een afdichtingsring van 0,65 tot 1,25 cm (de ring moet een metalen kant hebben
en een rubberen kant). Een boor met een boortje van 6,5 mm. (Heb je dat niet,
gebruik dan een boortje van 6 mm en ruim het gat op tot 6,5 mm.) Een
punttang. De dop van de reservoirfles.
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Boor een gat van ongeveer 0,65 cm in het midden van de dop van de
reservoirfles. Verwijder de splintertjes in het boorgat als dat nodig is.

28) Schuif de afdichtingsring over de schroefdraad van het slangverloopstuk, met
de metalen kant tegen de moer.

29) Steek het slangverloopstuk door het boorgat dat je gemaakt hebt in de dop.
De schroefdraad van het slangverloopstuk komt aan de buitenkant van de dop,
en de afdichtingsring komt met de rubber binnenkant tegen de binnenkant van
de dop.
Schroef de voetbalpomp naald aan de binnenkant van de dop over het
slangverloopstuk heen.
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30) Vervolgens draai je de plastic moer van het slangverloopstuk aan de
buitenkant van de dop over het slangverloopstuk heen. Gebruik eventueel een
tang om het zo strak mogelijk aan te draaien.

31) Met een stukje luchtslang van ongeveer 3 cm verbind je de buitenkant van
het slangverloopstuk met de uitgang van de terugslagklep. Blaas in de
terugslagklep om zeker te weten dat je ‘m de goede kant op heb staan. Je hoort
‘in de dop’ te kunnen blazen.
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32) Monteer de waterbuis installatie over de top van de voetbalpomp naald.

33) Schroef de geprepareerde dop op de reservoirfles. De waterbuis moet zo ver
over de naald gaan als mogelijk en een hoek maken. Deze hoek zorgt voor een
belangrijk gat, waardoor er water in de buis kan stromen.
LET OP: Als de buis niet ver genoeg over de voetbalpomp naald zit, zal er geen
water in de buis komen, maar krijg je in plaats daarvan luchtbellen in de
reservoirtank.

34) Neem een stukje luchtslang van 6,5 cm. Maak deze vast aan de ingang van
de terugslagklep.
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35) Maak de andere kant van de luchtslang vast aan de uitgang van de
luchtpomp.
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36) Methode D

Deze methode is aan de balie van een Haagse fietsenmaker
ontstaan. We zaten met een kleine terugslagklep (die bij de Sera
pomp hoort), waardoor we methode B of C wilden proberen.
-

-

Methode C viel af omdat we niet het goede slangverloopstuk
konden vinden. (Een slangverloopstuk dat zowel op de
luchtslang als op de naald past, vonden we wel. – Dat is een
4/6. Alleen moet die ook nog een moer aan de buitenkant
hebben zodat je ‘m tegen de binnenkant van de dop aan kan
schroeven. En dat had ie niet..)
Methode B viel af omdat een Frans ventiel in Nederland
kennelijk een andere maat heeft dan een Frans ventiel in
Amerika. Ofwel de voetbalpompen zijn er anders. Ofwel het
verschil tussen een voetbal en een American footbal deed ons
stranden. Hoe dan ook, de fietsenmaker aan wie we het
vroegen, was er eentje zoals je op dat moment precies moet
hebben. Hij gaf niet op en uiteindelijk bleek het verloopstukje
van een Frans ventiel precies de schroefdraden te hebben, die
we nodig hadden!

Voor deze methode heb je nodig:

Een ventielverloopstukje, een houtboortje van 5 mm, een hobbymes, een tang,
een bankschroef (of iets om de voetbalpompnaald even goed klem mee te
zetten), de dop van de reservoirfles.
36) Boor een gaatje met de 5 mm boor in het midden van de dop van de
reservoirfles. Snijdt de rafeltjes rond dit gat zo netjes mogelijk af. (Pas op dat het
gat niet groter wordt - anders gaat de reservoirfles lekken en kun je straks
opnieuw beginnen.) Zet de voetbalnaald klem, en “schroef” de dop zo netjes
mogelijk om de voetbalpompnaald heen.
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37) Verwijder eventuele rafeltjes plastic langs de schroefdraad met je hobbymes.
Schroef aan de buitenkant van de dop het ventielverloopstukje op de
voetbalnaald. Gebruik een tang om de twee onderdelen zo strak mogelijk op
elkaar te schroeven. Let erop dat de naald recht komt te staan en dat het
rubbertje van de naald ongeveer gelijkmatig tegen de dop wordt aangedrukt.
(Als dit scheef gaat, even losdraaien en dan weer aandraaien.)

38) Knip dan een lengte van 2,5 cm van de luchtslang. Wurm dit slangetje om
het verloopstukje heen.
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39) Stop in de andere kant van dit slangetje de ‘uitlaat’ van de terugslagklep.
De ingang van de terugslagklep moet ook verbonden worden met een stuk
luchtslang. Deze slang moet - in een lus naar beneden! - de afstand reservoirfles pomp afleggen, en wordt dus aan de andere kant verbonden met een uitgang
van je luchtpomp.
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Het is belangrijk dat de luchtslang vanaf de pomp in een lus naar beneden
hangt, omdat je niet wilt dat eventueel lekkend water in je pomp terecht komt!

Op deze manier valt eventueel lekkend water op de grond.
36) Het regelen van de waterstroom:
1. Het plaatsen van de buis.
De waterbuis moet zoals gezegd, zo ver mogelijk over de voetbalpomp naald
heen, als mogelijk. Dit betekent dat je de naald zo diep mogelijk in de buis wilt
hebben, als maar kan. Je zorgt hiermee voor een overlapping van ten minste
2,5 centimeter tussen de top van de naald (waar de luchtbellen uitkomen) en
de basis van de buis (waar het water de buis in stroomt). Die overlap
voorkomt dat de luchtbellen ontsnappen en de reservoirtank in bubbelen.
Afhankelijk van welke materialen je hebt kunnen vinden: misschien heb je
tape nodig om de waterbuis op zijn plaats te houden en om te voorkomen
dat hij opschuift, waardoor de overlap kleiner wordt. LET OP: zorg er dan wel
voor dat er water in de buis kan blijven stromen. De buis NIET helemaal
rondom afplakken dus!
2. Het waterniveau
Zorg ervoor dat er steeds voldoende water in de reservoirfles zit. Als het
waterniveau daalt, daalt ook de waterdruk in de kolom. Deze situatie
verhoogt de kans dat er luchtbellen ontsnappen in de reservoirfles in plaats
van dat ze omhoog gaan in de buis!
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3. Het bijstellen van de pomp
De luchtstroom door de buizen moet een zekere snelheid krijgen om het
water door de waterbuizen te kunnen transporteren. Als de snelheid te laag
is, zal de stroom niet sterk genoeg zijn om het gewicht van het water te
dragen. In dat geval zal het water niet door de buis omhoog gaan en in plaats
daarvan zullen er luchtbellen de reservoirfles instromen. Om de snelheid van
de luchtstroom in te stellen, gebruik je de knop aan de bovenkant van de
pomp. LET OP: Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de hoeveelheid
power die je in moet stellen op je pomp, zoals: de lengte van de luchtslang
tussen de pomp en de onderste fles. Een kortere slang is efficiënter en zal een
lagere power instelling nodig hebben. Vermijd het om luchtslangen van erg
verschillende groottes naar dezelfde pomp te leiden.
4. Een rechte waterbuis.
Het hebben van een rechte, verticale waterbuis is essentieel voor een
efficiënte waterstroom in de buis. Gebruik tape of bindtape om de waterbuis
recht te hangen.
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HET TOEVOEGEN VAN LICHT
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap: een boormachine met een boortje, meetlint, een tang.
Materialen: 2 spaarlampen, een schroefhaak, een plug (als je de schroefhaak in
een muur wilt hebben), twee fittingen, een elektriciteitssnoer met stekker,
kogelketting, een koppelstukje voor de kogelketting.
1) Je kunt met een bestaande lamp beginnen. Verwijder dan eerst de eventuele
lampenkap. Overweeg om spaarlampen met een plastic buitenkant te nemen,
om te voorkomen dat je lampen kapot kunnen slaan tegen de ruit.

2) Monteer de tweede fitting aan het snoer op een afstand van 61 cm van de
eerste lamp.

3) Schroef een schroefhaak tussen de twee Windowfarm kolommen in je
raamkozijn/muur. Als je raamkozijn erg diep is, hang het licht dan zo dicht
mogelijk bij de ruit. Knip 47 cm van de kogelketting af en gebruik het
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koppelstukje om met de kogelketting een lus te maken rond het snoer, direct
achter de bovenste lamp.
Hang je lichtinstallatie aan de schroefhaak.
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PLANTEN TOEVOEGEN
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap:
Materialen: hydrokorrels, aquariumplantenpotjes met een diameter van 9 cm
(past in de Schweppesfles), planten
1) Als je planten gebruikt die nu in aarde groeien: schud de aarde dan eerst goed
tussen de wortels uit.

2) Doe elk plantje in een aquariumplantenpotje gevuld met hydrokorrels.

3) Schuif de potjes met je planten door de plantgaten in de flessen. Op het forum
van Windowfarms kun je meer tips lezen over het plaatsen van planten:
http://our.windowfarms.org
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VOLLEDIGE MONTAGE
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap:
Materialen: een elektrische timer voor de pomp, eventueel een extra timer voor
de belichting.
1) De Windowfarm kolommen kunnen naast elkaar opgehangen worden voor
een raam. Elke lichtkolom kan twee Windowfarm kolommen van licht voorzien.
De lichten kunnen op een andere timer gezet worden dan een pomp. Zorg
ervoor dat de elektrische kabels een lus naar beneden maken, vanaf de
timer/pomp. Op die manier weet je zeker dat eventueel lekkend water op de
grond valt, en geen kortsluiting veroorzaakt.
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ONDERHOUD
Gereedschap/materialen voor deze stap

Gereedschap: meetlint, schaar, tang
Materiaal: plantenvoeding voor hydrocultuur, gieter of kan, kogelketting,
kogelketting koppelstukje, katoenen touw, theelepel, penseeltje, emmer, visdraad
of bindtape, teststrip voor PH waardes, testkaart voor het vergelijken van PH
waardes, baksoda, azijn.
1) Water aanvullen.
Vul de reservoirfles tot aan het watergat. Het water zal gedeeltelijk verdampen
en dus regelmatig aangevuld moeten worden (reken op 2 tot 3 keer per week).
De hoeveelheid extra water die nodig is, varieert met de omstandigheden. Zo is
er in de winter en in droge ruimtes (bijvoorbeeld boven radiatoren) vaker water
nodig.

2) De pomp bijstellen.
Draai aan de knop van de luchtpomp om de snelheid van de luchtstroom af te
stellen. De pomp moet zo worden afgesteld, dat het systeem blijvend druppelt.
Als de luchtstroom te hard gaat, trek je onnodig veel stroom en ontstaat er
gezoem. Als de doorloop te langzaam gaat, wordt er onvoldoende lucht door je
installatie gestuurd om het water op te tillen.
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3) Voedingstoffen toevoegen
Hier kwamen we met de vertaling niet uit.
Maxsea is een in wateroplosbare plantenvoeding op basis van zeewier.
Duidelijk is dat de voeding afgestemd zou moeten worden op de groeifase van
de planten in je Windowfarm. (Maar wat als je verschillende planten in je farm
hebt, met verschillende cycli?)
Als iemand al een goede vertaalslag naar Nederlandse maten en in
Nederland/België te verkrijgen voeding heeft, is die informatie erg welkom!
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4) Instellen van de timers
Zet de timer op een interval van 15 minuten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van je timer, als je niet weet hoe je dit moet doen. Stel de timer na verloop van
tijd bij, afhankelijk van hoe je planten reageren. Op het forum van Windowfarms
kun je tips vinden voor schema’s van pompen en belichting, tijdens verschillende
levensfases van je planten.

5) Bestuiving
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Met een klein penseeltje kun je een bij nadoen. Strijk met het penseeltje langs de
meeldraden van een bloem, zodat er stuifmeel aan de haren van je penseel
blijven hangen. Strijk vervolgens over een stampertje. Ga zo van bloem naar
bloem, totdat je alle bloemen gehad hebt.

6) Het doorspoelen van het systeem.
Plaats een emmer onder de kolom, om het water in op te vangen. Schroef de dop
van de reservoirtank af om het water weg te laten lopen. Doe dit in het begin 2
keer per week. Afhankelijk van hoe je planten reageren, kun je dit vaker of
minder vaak doen. Raadpleeg het forum om problemen met je planten te
takkelen.

7) Planten geleiden
Als planten groter groeien, kun je bindtape of visdraad gebruiken, om een
draagconstructie te maken die je kunt bevestigen aan het ophangsysteem en die
je aan kunt passen aan de groei van de plant.
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8) Het schoonmaken van de flessen en de buizen.
In de buizen en reservoirfles zullen zich langzaam maar zeker toch algen vormen.
Dit is niet schadelijk voor de planten, maar het vermindert de efficiënte
doorstroom van het water. Op deze manier kun je algen snel verwijderen:

9) Meet 75 cm af op een kogelketting en knip dit af.
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10) Knip een katoenen touwtje af van ongeveer 45 cm. Wikkel het een paar keer
om je vingers, om een kleine kluwen te krijgen.

11) Neem een touwtje van ongeveer 10 cm. Leg hiermee een knoop rond het
midden van de kluwen.

12) Rijg 1 uiteinde van het kleine draadje door het gat van het kogelketting
koppelstukje.
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13) Koppel het koppelstukje aan de kogelketting. Wat je nu gemaakt heb is een
heel klein mopje. Dit is het ‘gereedschap’ waarmee je de waterbuizen schoon
kunt maken. Ontkoppel de buizen van het systeem als er algen op de buizen
zitten. Trek ze los van de verbindingsstukken. Voer de kogelketting door de buis
en trek het er met mopje en al doorheen om de buis schoon te maken. Spoel het
mopje na elke doortocht af met water en herhaal dit net zo lang tot de buis
helemaal schoon is.

14) Het meten en bijstellen van de PH waardes.

15) Doop de PH teststrip voor een paar seconden in de reservoirtank.
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16) Haal de teststrip uit het water en wacht 10 seconden. De strip zal nu
verkleuren. Vergelijk de kleur van de strip met de testkaart om de PH waarde af te
lezen. De PH waarde van goed uitgebalanceerd water is tussen de 7.0 en de 7.5.
Als je test een lagere PH waarde geeft, is het water te zuur, dan moet het dus
meer basisch worden. De simpelste manier om dit te bereiken, is door een beetje
baksoda door het water te roeren. Als de PH waarde hoger is dan 7.5 en het
water dus te basisch is, dan kun je het zuurder maken door een paar druppels
azijn door het water te doen. In het begin zul je vaak de PH waarde moeten
aanpassen nadat je nieuwe voeding en/of nieuw water in het systeem hebt
gedaan. Door ervaring zul je hier vanzelf je eigen methode voor ontwikkelen.

17) Voeg je baksoda of azijn toe, voor zover nodig en test hierna nog een keer de
PH waarde als alles is opgelost.
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